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Van de redactie
Het gedenkwaardige jaar 2020 heeft ons leven in alle opzichten sterk beïnvloed. Cemaakte plannen

konden slechts bij uitzondering worden uitgevoerd, en teleurstellingen waren aan de orde van de dag.

Dat geldt ook voor de LCN, Na de nieuwjaarsreceptie in januari moesten alle geplande evenementen

worden geschrapt. Op twee na: de zomerbijeenkomst bij het Doornse Cat kon gelukkig doorgang vin-

den, oqk alwas handen schudden en omhelzen er niet bij. Ook de zo populaire Delta Pannekoekendag

kon in september in aangepaste vorm plaatsvinden. En dat was het. Al met al een jaar zoals de club en

zijn leden nog nooit eerder beleefd hebben. De Journaalredactie zag zich door dit alles voor een onver-

wachte uitdaging geplaatst, te weten compensatie proberen te bieden voor al deze teleurstellingen.

Persoonlijke contacten zijn natuurlijk de essentie van een club: ook een mooi clubblad kan daar geen

verandering in brengen. Maar met de gevarieerde en leerzame inhoud van dit extra dikke eindejaars-

nummer willen we het clubjaar 2020 op een zo positief mogelijke manier uitluiden.

Het is in dit beknopte kader onmogelijk om alle thema! die in dit nummer aan de orde komen

te noemen. Centraal, ook letterlijk, staat in ieder geval de kennismaking met een unieke Lancia,

te weten de Astura Coupé Pourtout. Zoals u in het vorige Journaal al kon lezen !s het enige ooit

gebouwde exemplaar sinds kort in Nederlandse handen: naast de auto zelfworden nu ook de trotse

eigenaars aan u voorgesteld. En wederom verraadt de omslagfoto een modeljubileum, te weten

60 jaar Lancia Flavia! Uiteraard gaan we nader in op de ontwikkelingsgeschiedenis van dit revo-

lutionaire model, maar we maken ook kennis met een clubgenoot die al tientallen jaren ervaring

heeft met de Flavia. Hein Reedijk bezit een Berlina van de 1e serie, en die is in Nederland in feite

veel exclusiever dan de overbekende Coupé. Heel bijzonder is het verhaal over de adembenemende

rally- en race-activiteiten die clubveteraan Toon van Beusekom in dejaren 1960 met diverse Flavia-

modellen ondernam. lndrukwekkend is ook de vindingrijkheid en het doorzettingsvermogen van

clublid Maarten-Jan Evers, bekend van het Thema-register. Dat blijkt wel uit zijn relaas over de com-

plete restauratie van een Beta Montecarlo die hij binnen een jaar uitvoerde. Sommigen onder.iullie

kennen wellicht zijn fraaie blog (lanciamontecarlo.nl) hierover, maar wlj vonden dat dit project de

aandacht van eenieder verdient. Tenslotte: voor het eerst presenteren wij de volledige geschiedenis

van de Lancia-import in Nederland. Met hulp van Conam-webmaster Rutger Booy en Willem Pos-

thumus Meyjes zijn we er in geslaagd om advertenties te vinden van 1911 Ílm 2011die de Neder-

landse Lancia-geschiedenis op een voor ieder tijdperk typerende manier illustreren.

Wij wensen u een in alle opzichten beter 2021 toe.
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Restauratie
Lancia Beta
Montecarlo

door maarten-jan evers

ln 2016 kreeg ik een telefoontje van Peter, een van mijn "ltalië-vrienden'i

Dat dit telefoontje tot de restauratie van een Lancia Beta Montecarlo zou

leiden kon ik toen nog niet vermoeden. Peter nodigde me uit om bijri.i-

der te zijn in zijn Ferrari 308 bij een trip naar de Elzas. lk aarzelde geen

moment en nam de uitnodiging aan.

Mijn ltalië-vrienden zijn ontstaan in een periode in mijn leven waarin ik

idolaat was van de Fiat 132. lk kocht een Fiat 132 2000 als eerste auto, ik

heb deze overigens nog steeds, maar reed ook in een uit ltalië meegeno-

men "lniezione Elettronica Climatizzata'i een van de allermooiste badges

die ik ooit op de achterklep van een auto heb gehad, en een zeldzame

Lido. ln mi.jn studententijd werd mijn aandacht echter eens getrokken

door een Fiat 130 Coupe. Een waanzinnig mooie, grote coupé die ik graag

wilde hebben maar onbereikbaar was. lk bezocht clubmeetings van deze

Fiat 130 en maakte daar kennis met een groep gelijkgestemde liefhebbers

waaronder ook Peter. Via de club kocht ik mijn eigen Fiat 130 Coupe en

leerde ik te leven met dit stijlicoon van Paolo Martin. De Fiats 132 werden

helaas wat oud voor het serieuze dagelijkse gebruik dat een werkend leven

met zich meebrengt. We stapten over naar een Lancia Thema. lk kende

het merk Lancia nog niet maar was getroffen door de overtreffende luxe

die de Thema bood ten opzichte van de Fiat Croma. lk werd enthousiast,

zo enthousiast dat er vele Thema! volgden en ik uiteindelijk besloot mijn

ultieme Thema te bouwen, een 8.32 als SW. Van dat project hield ik een

blog bij dat flink gelezen werd door een aantal liefhebbers. Hieruit ont-

stond een Thema Forum en ook het Thema Register bij de LCN. Een aantal

trouwe lezers van deze blog kochten zelfook een 8.32 en zo ontstond het

tweede deel van de ltalië-vriendengroep samengevar in IHWC (ltalyHe-

reWe.com). Sinds 2003 reis ik regelmatig mee met deze groep Mille Miglia-

adepten om te genieten van het autoleven. Peter is de drijvende kracht

achter deze supertrips en een graag bezochte tussenstop is het huis van

Jos in de Elzas, het doel van deze "tussentrip" in de Ferrari 308.

Peter waarschuwde me wel. De 308 is geen auto voor lange mensen en

dit soort trips op de snelweg. lk liet me daardoor niet weerhouden. De

momenten die ik achter het stuur van deze auto beleefde, maar zeker ook

die in de bijrijdersstoel, zal ik nooit vergeten. Deze auto geeft je telkens op

zijn donder en hij reageert met eindeloze grip, zeer precies stuurgedrag

en een kakafonie van geluiden. Mijn wens om ook een auto met midden-
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De choos in myn garage nadat ik de onderdelen had opge-

haold.

Bijna klaar voor de spuiter, technisch is nu het meeste al

gedaan.

De rode Montecarlo ontwaakt uitzijn kelderslaap.

Hetfrrs gemaal<te interieur voor het eerst gemonteerd.
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motor te bezitten was geboren. Net als de Fiat 130 leek dit onbereikbaar.

Mijmerend achter de PC ging ik op zoek naar de geschikte auto om mijn

droom uit te laten komen. De F-autot hebben voor mij onbereikbaar

hoge prijzen. Alle andere auto's uit ltalië met een middenmotor vallen ook

snel in de hoogste prijscategorieën. Het leek onbegonnen werk om een

enigszins betaalbare auto te vinden. Uiteindelijk kwam ik ui't bil de Lan-

cia Beta Montecarlo. Ook getekend door Paolo Martin en met een aardig

vriendelijk prijskaartje. lk koos voor de versie met targadak en proefzitten

in een showroom gaf me voldoende vertrouwen dat ik er ook in zou pas-

sen. Meerdere projecten passeerden de revue. Zonder uitzondering ble-

ken het auto's te zijn die extreem aangetast waren door roest. Een stap te

ver voor mij. lk heb geen laservaring.

Van een vriend in België leende ik ooit het distributiedeksel met daarin

de onderste krukaspoelies van de 8.32. Toen ik voor mijn eigen auto ver-

vangende lagers gevonden en gemonteerd had werd het ti.1d dit deksel

terug te brengen. Na een weekendje Brugge met mijn dochter besloten

we op de terugweg bij hem op bezoek te gaan. De ontvangst was warm

en hi.j begon al snel over mijn wens een Montecarlo te willen. Hij zei dat

hij er nog twee had staan die ik wellicht over zou willen nemen. Hij waar-

schuwde me dat ik dan ook echt alles mee moest nemen; twee bodyt
en vijfauto's in onderdelen en dat het een beste klus zou worden om ze

weer op te bouwen. lk kon bijna niet wachten en snel gingen we graven

in zijn kelder en bekeek ik het project. lk zag twee redelijk complete kale

body!: een witte Scorpion uit Amerika uit 1976 en een rood exemplaar

met Belgische papieren uit .1978. 
Beide uirgevoerd als spider. lk kon niet

goed inschatten wat ik op mijn hals haalde, maar wat ik zag van de bodys

gaf me hoop. Vooral het rode exemplaar leek roestvrij en in mooie staat. lk

kreeg de verzekering dat de onderdelen compleet waren en ik zag ook wat

hebberig makende doosjes met gloednieuwe onderdelen zoals de lastig

vindbare koplampen. Zonder aarzelen nam ik het aanbod aan. Het geld

dat ik gereserveerd had voor een nieuwe dagelijkse Volvo ging op aan mijn

nieuwe project: het restaureren van twee Lancia Betat Montecarlo! De

rode bestemd voor mezelf en naar mijn smaak de witte geheel origineel

en bestemd voor de verkoop.

lk haalde de aankoop in twee etappes op. De eerste trip was er eentje met

een mini vrachtwagen om alle onderdelen op te halen. Het was wel even

schrikken om te zien dat ik de beschikbare 23m3 daadwerkelijk nodig had!

lk heb een forse garage waar drie auto's achter elkaar in kunnen, de onder-

delen alleen bezetten al ruim twee plekken. De body! moest ik echrer nog

ophalenl lk startte daarom met het uitzoeken van de onderdelen. Deze

moest ik verdelen in een voorraad die ik nu direct nodig zou hebben voor

de restauratie van de rode body en een voorraad die ik naar mijn loods

kon verhuizen. Het was mij ook nog een raadsel hoe de auto's er uitein-

delijk uit zouden gaan zien. Met de vondst van een zwartlederen interieur

werd het beeld van het rode exemplaar echter steeds duidelijker. ln de

praktijk bleek het lastig onderdelen te beoordelen die ik nog nooit gezien

had. lk had nog nooit een Montecarlo goed bekeken, laat staan dat ik erin

gereden of eraan geklust had. Zo goed en zo kwaad als het ging maakte ik

thuis ruimte voor de rode body en in de loods reserveerde ik veel ruimte

voor onderdelendozen en de andere body. lk bouwde met de maten van

De twee body s in een Joto, duidelijk ís te zien dat de witte iets meer werk

heeJt dan de rode.

de auto een rijdend frame om zo de komende tijd de body heen en weer

te kunnen schuiven. Tijd om de bodyl te gaan halen.

Met twee autot met ambulances erachter haalden we de bodyl in febru-

ari van dit jaar op in België. De garage die de body! minimaal 25 jaar ver-

borgen had gehouden lag ondergronds. De lift onrlook de prachtige lijnen

van de rode spider als eerste. Een welhaast gave body verscheen in het

daglicht. lk was met stomheid geslagen. lk bekeek mijn aankoop en werd

direct enthousiast over het aanstaande project. Het leek mee te vallen! De

witte was op een andere manier ook een mooie basis. Hieraan was al veel

gewerkt, maar er ontbrak een deel van de carrosserie. Voorlopig zou ik me

echter op de rode carrosserie storten. lk besloot het hele project te docu-

menteren in een blog deels omdat de ltalië-vrienden daarom vroegen,

grotendeels omdat ik het erg prettig vind om na een klus het hele relaas

van me af te schrijven. Dit komt de restauratie ren goede. lk heb geleerd

om als iets niet lukt over te stappen op een andere klus en ondertussen

het mislukken van de eerdere klus te overdenken. Vaak kom ik dan mer

oplossingen die helpen om het de dag erna goed te doen. Als ik het van

me af kan schrijven, sluit ik dat denkproces af en krijg ik geen nachtmer-

ries. Het hele verhaal van de Montecarlo lees je op LanciaMontecarlo.nl.

Met de rode body thuis startte ik met een grore schoonmaak. Onder dikke

lagen stof bleek de body nog gaver dan ik had gehoopt. Er zaren op het

eerste gezicht geen roestproblemen aan. lk begon met de opbouw door

LanciaClublournaal 43

t.*:.

I

\

r-
7

d
/-/ \\

^Z

*



Ophalen van de carrosserie bij de spuiter.

Montoge van de motor.

tancia Cfuí Nederlond

de kabelboom in de auto te leggen. Met de keuze uit vijf kabelbomen koos

ik er eentje die mij het meest compleet leek. De kabelboom leek erg op

een Fiat-kabelboom. Dit is ook logisch, de Montecarlo begon zijn leven als

Fiat X1/20. Dit prototype was bedoeld als opvolger voor de Fiat X1/9. Het

verhaal gaat dat Agnelli en Pininfarina samen bij dit prototype stonden te

overleggen wat ze ermee aan moesten. Agnelli liep ineens weg en kwam

terug met een Lancia-grille. Deze paste hij iets aan en vervolgens plaatste

hij hem op het prototype. Het moest een Lancia worden wat hem betreft.

Zo werd het geregeld. De auto zou als Lancia door het leven gaan waarbij

Pinifarina de auto's ging bouwen. De FIAT-genen zie je echter door de hele

auto heen. Terwijl ik rond en door de auto kroop bleek er toch wat laswerk

nodig te zijn aan een dorpel en bodemplaat. lk kreeg een korte lascursus

van mijn schoonvader en zette de body op twee matrassen rechtop tegen

de muur zodat ik er makkelijk bij kon. Met het verse laswerk onder een

mooie laag bodyschutz kon de auto weer op zijn frame staan en bouwde

ik hem op totdat het moment kwam dat hij naar de spuiter ging. lk had

besloten dat al het binnenwerk al meer dan voldoende goed in de lak zat.

De spuiter hoefde alleen de buitenkant van een verse laklaag te voorzien.

Dat is nog best lastig te vinden, een spuiter die dit soort werk aanneemt. lk

kreeg prijzen te horen die mijn hoofd deden duizelen. Uiteindelijk kreeg ik

via mijn Thema-netwerk het adres van een spuiter door ln Zuid-Limburg.

Een eind weg maar deze man wilde de auto in de avonduren doen. Hij was

het eens met mijn opzet en ik bracht de deels afgebouwde body naar hem

toe. We spraken af dat de auto een nieuwe jas zou krijgen. Geen perfect

maatkostuum maar een mooie jas die me geen zorgen geeft als ik de auto

ga gebruiken waarvoor hij gemaakt is; rijden.

Het opbouwen bleek arbeidsintensief. Elk boutje, moertje en ringetje heb

ik ontroest, ingevet en gemonteerd. Onderdelen die het aan konden heb

ik laten poedercoaten. Ontbrekend gereedschap heb ik aangeschaft en

cruciale onderdelen, zoals het remsysteem ontwierp ik nieuw en voorzag

ik van een bekrachtiging. Cestaag vorderde de klus gedurende de Corona

lockdown. ln plaats van mijn tijd te verdoen aan reizen van en naar werk

besteedde ik mijn tijd aan de auto. Het ldee om de auto een shake-down

te geven in de Elzas, en daarmee de cirkel rond te maken, werd geboren.

De datum wed geprikt op '18 september en daarmee kwam er een dead-

line aan het project. De Montecarlo zou zich gaan meten met de 308!

De Montecarlo in de werkplaots van de spuiter.

De motor mag er bijna in, nieuwe achterlichten geven de auto een mooie kont.
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De RDW-keuring volgde begin september. Trots als een pauw reed ik er

met mijn eendagskenteken naartoe. Aanvankelijk waren er wat proble-

men met het vaststellen van de identiteit van de motor. Omdat de type-

plaatjes opnieuw gemonteerd waren had de keurmeester het motornum-

mer nodig. Door de Corona-maatregelen mocht ik niet helpen. lk mocht

alleen maar in de auto zitten, aanwijzingen geven en hopen dat het opge-

lost zou worden. De keurmeester gaf me nog een waardevolle tip: nodig

de RDW voorafgaand aan het project uit om de identiteit van het voertuig

vast te stellen, dan voorkom je deze problemen. Ze komen dan bij je thuis

langs en verzegelen deze identiteit zodat deze verzegeling alleen maar ver-

wijderd hoeft te worden om de auto direct goed te kunnen keuren voor

het kenteken. Een waardevolle tip voor het tweede project dat immers uit

Amerika komt en daardoor wat lastiger te ideniceren is. Uiteindelijk won

de Zwolse mentaliteit van de keurmeester het en vond hij een oorspron-

kelijke typegoedkeuring uit 1978 waarmee hij de identiteit van de motor

kon vaststellen. lk denk dat ik bij de RDW in Amsterdam niet zulke goede

service zou hebben gehad. De Montecarlo kreeg een mooi, kakelvers ken-

teken! Een kleine teleurstelling was dat ik niet in aanmerking kwam voor

een oldtimer-kenteken. Dan moet de auto van voor 1 januari 1978 zijn.

Daar ging de Montecarlo met drie maanden overheen. ln de week voor-

afgaand aan de trip stond de APK op het programma. De eerste keuring

leidde tot de constatering dat alles goed was, behalve een kleine lekkage

aan het remsysteem. Twee dagen voor de trip had ik dat opgelost en kreeg

ik het felbegeerde witte keuringspapiertje. Op naar de Elzas!

Het rijden met de auto was een intense ervaring. Ook voor mij was het

een shake-down. Zou deze Montecarlo me hetzelfde rijdersgevoel geven

als de 308? Laat ik beginnen met de aanloopproblemen, want die waren

er. Vooral een kapotte hall-sensorkabel en diverse koelwaterlekkages heb-

ben me tijdens de trip aan het werk gehouden. Toch heeft de auto de trip

op eigen kracht volbracht en bewees hij in de bergen mee te kunnen met

de snelheid van de Fiat Dino en de Ferrari 308. De motor reageert gretig

boven de 4000 toeren en de auto rijdt als een kart. Op de stukken dat we

volgas door de bergen en op het randje reden liet de Montecarlo zien

dat hij ook op zijn donder moet krijgen en je beloont met eindeloze grip

en precies stuurgedrag. Dit wordt natuurlijk deels veroorzaakt doordat ik

gekozen heb voor moderne wielen en banden. lk heb wel een originele 13

inch-set, maar mijn huidige 16 inch-set met courante en erg goede Miche-

lin-banden geeft me iets meer vertrouwen. Ook geven deze grotere wielen

me straks plaats voor aangepaste remmen. Dlt maakt onderdeel uit van

de wens de auto naar mi,jn hand te zetten. lk heb nog niet het eindpunt

bereikt. lk overweeg de auto de motor te geven waarvoor hij ontworpen

is: de Busso-V6. à

De Ferrari en de Montecarlo gebroederlijk samen in de Elzas.
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